
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ VÝKONNÉHO VÝBORU ČRA 
 
3. května 2007, RSK Hradec Králové 

 
účastníci:  za VV: J. Rudovský, A. Mačor, S. Menoušek, P. Vlček  
  hosté: J. Veselý, A. Hytych 
omluveni: V. Kadlecová 
 

1) Předseda informoval o převzetí veškeré agendy od předchozího výkonného výboru, převzetí hotovosti, 
převedení přístupových práv k bankovnímu účtu a dalších administrativních úkonů. 

2) Předseda informoval členy VV o stavu příprav k pořádání kurzu trenérů a rozhodčích III. třídy, s 
rozsahem i náklady. VV schválil jejich konání za předpokladu, že příjem z kurzovného umožní jejich 
financování bez dotace z rozpočtu ČRA. Další informace ke kurzům budou k dispozici 19. 5. při 
příležitosti konání turnaje Czech Open 2007. 

zodpovídá J. Rudovský, do 20.5.2007 
3) VV pověřil A. Mačora koordinací setkání čelních hráčů ricochetu dne 19.5.2007, jehož náplní budou 

konzultace nad pravidly ricochetu.  
4) VV obdržel od p. Veselého informaci o nabídce dodavatele sportovního vybavení pro ricochet na určitý 

objem bezplatných dodávek míčků. VV tuto záležitost dořeší a připraví klíč k přidělování míčků dle 
počtu hráčů a úrovně pořádaného turnaje. 

zodpovídá J. Rudovský,  do 20.5.2007 
5) VV obdržel návrhy na členy sportovní resp. soutěžní komise: sl. Eva Feřteková a pp. J. Veselý, M. 

Duba, P. Holan a M. Portl. Volba členů SK proběhne 19. 5. VV upřesní pravomoce a rozsah činnosti 
této komise. 

zodpovídá A. Mačor, do 20.5.2007. 
6) Předseda seznámil přítomné s ukončením webhostingu a správy emailových schránek u firmy G-DATA 

k 31.5.2007 a výsledky jednání s J. Kábrtem, který provoz stránky zajišťuje. Současně byla předána 
informace o objednávce ČRA z loňského roku na zřízení nové webové stránky. P. Vlček byl požádán o 
posouzení nabídky a zhodnocení všech souvislostí se zahájením provozu nových stránek.  

zodpovídá P.Vlček, do 20. 5. 2007 
7) p. J. Veselý požádal prostřednictvím VV o omluvu od p. Arnošta Hytycha za jeho nepravdivé výroky 

uvedené v rámci sekce webové stránky ČRA - „návštěvní kniha“ jako reakci na svůj příspěvek 
uveřejněný v sekci „AKTUALITY“. Přes rozsáhlou diskuzi se za přítomnosti obou aktérů nepodařilo 
zprostředkovat pro oba přijatelné řešení. Po odjezdu p. J. Veselého požádal A. Hytych o uveřejnění 
jeho sdělení, že se za obsah svých příspěvků nebude omlouvat. Tímto VV považuje celou záležitost z 
hlediska VV za uzavřenou a žádá aktéry tohoto sporu o jeho řešení mimo rámec VV a ČRA.  

8) VV projednal záměr s konáním dvoukolového turnaje juniorů 2007 ve dvou ricochetových centrech a 
pověřil A. Mačora zpracováním podrobné informace a systému zpětného finančního příspěvku 
centrům, kteří prokáží svou práci s mládeží. 

Zodpovídá A. Mačor, do 20.5.2007  
9) VV požádal p. Veselého o předání podkladů, které předchozí VV zaslal na ČSTV a Antidopingový výbor 

v souvislosti s přihlašováním ČRA za přidruženého člena ČSTV. 
10)  VV pověřil předsedu projednáním způsobu a formy smluvního ujednání mezi ČRA a firmou G-DATA o 

závazku resp. pohledávce vůči firmě Bussmark production s.r.o.  a dalšími pohledávkami a závazky 
evidovanými v ČRA k 31. 12. 2006. 

zodpovídá: J. Rudovský, bez termínu 
11)  VV pověřil S. Menouška zpracováním návrhů zásad a postupu uzavírání sponzorských smluv všech 

typů pro rok 2008. 
zodpovídá: S. Menoušek, dílčí info na příští VV 

12)  VV obdržel informaci od klubu ASARC o zahájení dlouhodobého sportovního projektu RICOCHET 
VETERAN LEAGUE s nabídkou spolupráce. Návrh a možnosti spolupráce posoudí A. Mačor. 

Zodpovídá A. Mačor, 20.5.2007  
 

Příští zasedání VV ČRA (vyhodnocení výše uvedených úkolů, volba členů SK, pořadatelství MR 2007, 
rozhodnutí o konání CZECH SENIOR OPEN) proběhne 19. 5. 2007 v RSK Palmovka. 
 

Zapsal: J. Rudovský 
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